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Samenvatting 

De hoofddoelstelling van dit proefschrift is om de opkomende literatuur op het gebied 

van netwerkstructuren in een marketingperspectief te plaatsen. De bevindingen van dit 

proefschrift zullen in dit hoofdstuk besproken worden. We hopen we dat de lezer, na het 

bestuderen van deze hoofdstukken, overtuigd is dat netwerken vaak een belangrijke rol 

spelen, dat de ze verschillende marketingdynamieken kunnen verklaren, en dat het 

bestuderen ervan nuttig is voor de ontwikkeling van marketingstrategieën. 

Het theoretische raamwerk van dit proefschrift is gebaseerd op de volgende 

metafoor: een nieuw product dat zich verspreidt door een groep consumenten is als een 

epidemie die zich verspreidt in een populatie van vatbare individuen. Geïnspireerd door 

deze metafoor verwachten we dat marketing waardevolle inzichten kan verkrijgen door 

het bestuderen, aannemen en aanpassen van epidemische modellen. We doen dit in 

hoofdstuk 2, 3 en 4. We ontwikkelen verschillende netwerkstructuren van consumenten 

met bepaalde preferenties en criteria en bestuderen vervolgens hoe de diffusiedynamiek 

verschilt per product. Alhoewel, we van mening zijn dat de diffusie van een product 

veel gelijkenissen vertoond met de verspreiding van een epidemie, zijn we ons bewust 

dat de twee processen niet exact hetzelfde zijn. Een groot gedeelte van het hier 

gepresenteerde werk gaat over het aanpassen van epidemische modellen tot een 

marketing raamwerk dat in staat is om productkenmerken, persoonlijke preferenties en 

sociale invloed te incorporeren. 

Ten eerste testen we verschillende globale netwerkstructuren, en vinden we dat 

nieuwe producten zich sneller verspreiden in scale-free netwerken dan regular 

netwerken (Hoofdstuk 2) en sneller in small world netwerken dan random netwerken 

(Hoofdstuk 3). De bevinding dat scale-free netwerken efficiënter zijn dan random 

netwerken was in lijn met bestaand onderzoek (Pastor-Satorras and Vespignani, 2002), 

maar de bevinding dat small world netwerken efficiënter zijn dan random netwerken is 

nieuw en verrassend, aangezien deze in tegenspraak is met wat epidemische modellen 
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voorspellen. In epidemische modellen veroorzaakt één simpel contact een infectie bij 

een vatbaar persoon, maar in een economisch raamwerk is het zo dat als een buurman 

een nieuw product heeft gekocht, dit nog niet voldoende hoeft te zijn om de consument 

te overtuigen om hetzelfde product te kopen. Dit is de reden waarom we vinden dat 

positieve sociale invloed de diffusie versterkt in zeer sterk geclusterde netwerken, zoals 

de small world, netwerken, maar niet in random netwerken.  

Ten tweede richten we ons op de gevolgen van lokale netwerkkenmerken door 

het bestuderen hoe consumenten een invloed uitoefenen op mensen uit hun persoonlijke 

netwerk. In Hoofdstuk 2 laten we zien dat sociale invloed de diffusie zowel positief als 

negatief kan beïnvloeden. Aan de ene kant, in het begin van het diffusieproces wanneer 

het product net geïntroduceerd is binnen de populatie, werkt de grote hoeveelheid aan 

consumenten die het product nog niet hebben gekocht als een obstakel voor de diffusie 

van het nieuwe product waardoor het diffusieproces tot stilstand kan komen. Aan de 

andere kant, wanneer het nieuwe product een kritieke massa heeft bereikt, dan heeft de 

sociale invloed ineens een positief effect op de diffusie van het nieuwe product doordat 

de grote hoeveelheid van kopers de overgebleven mensen die het product nog niet 

hebben gekocht weten te overtuigen. Naast het beïnvloeden van de uiteindelijke 

penetratiegraad bepaalt de sociale invloed ook de onzekerheid geassocieerd met de 

diffusie van een nieuw product. Markten die worden gekenmerkt door een sterke sociale 

invloed, waar de adoptie van producten  sterk afhangt van andere consumenten in plaats 

van individuele preferenties, zijn zeer onvoorspelbaar. In deze omstandigheden wordt 

het uiteindelijke succes van een nieuw product vaak bepaald door andere effecten dan 

slechts die van de productkenmerken. In deze markten speelt bijvoorbeeld het aspect op 

welke plaatsen binnen de populatie de adoptie als eerste plaatsvindt een belangrijke rol 

(zie Libai et al. 2005).  

Tenslotte richten we ons op de marketingstrategieën die gevolgd kunnen 

worden naar aanleiding van de resultaten. In Hoofdstuk 4 vergelijken we twee typen 

promotiestrategieën die vaak gehanteerd worden bij de introductie van een nieuw 

product: de steen-gooi-strategie en de grind-gooi-strategie. De steen-gooi-strategie richt 

zich op één groep of enkele grote groepen van consumenten die sterk met elkaar 

verbonden zijn; zij dienen als aanstichters voor de diffusie in een specifiek gedeelte van 

het netwerk. De grind-gooi-strategie richt zich op het bereiken van veel kleine groepen 
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die als aanstichters dienen voor de diffusie op meerdere plaatsen binnen het netwerk. De 

resultaten laten zien dat een balans tussen de twee extremen de optimale strategie is om 

een zo groot mogelijke penetratie te realiseren in markten. Dit geldt vooral voor 

markten waar de sociale invloed een grote rol speelt. Uit de resultaten van het agent 

based model blijkt dat het verstandig is om de diffusie te stimuleren door grote groepen 

van hechte consumenten te overtuigen die een sterke sociale invloed kunnen uitoefenen 

op anderen, en om groepen te benaderen die zich op verschillende plaatsen binnen de 

potentiële markt bevinden. Deze bevinding blijkt robuust te zijn, aangezien hetzelfde 

resultaat in veel gevallen gevonden wordt, indien de inputvariabelen veranderd worden. 

Echter, in de simulaties waarbij de mate van sociale invloed wordt veranderd, blijkt de 

optimale strategie ook te veranderen. De simulaties met markten die gekenmerkt 

worden door een sterke sociale invloed (bijv. bruingoed, zoals DVD spelers en kleren) 

laten zien dat de gebalanceerde strategie optimaal is, maar dit verandert in markten die 

gekenmerkt worden door een zwakke sociale invloed (bijv. witgoed, zoals koelkasten en 

boodschappen). Hoe zwakker de sociale invloed is in een markt, hoe meer de optimale 

strategie verschuift naar een pure grind-gooi-strategie. Deze bevinding laat expliciet 

zien hoe ons agent based model in staat is om verschillende strategieën in verschillende 

markten te onderscheiden.  

De eerste drie onderzoeken van dit proefschrift (Hoofdstuk 2, 3 en 4) dragen 

bij aan het marketingonderzoek door te laten zien dat het mogelijk en nuttig is om 

micromodellen die de adoptie door consumenten verklaren te koppelen aan macro 

geaggregeerde resultaten van de diffusie van nieuwe producten. 

Het oorspronkelijke ontwerp van dit proefschrift veronderstelde dat de 

filmindustrie een typisch voorbeeld is van een markt waar innovatiediffusie vaak 

plaatsvindt. We waren van mening dat, in navolging van klassieke markten van 

innovatiediffusie, films gezien konden worden als nieuwe producten die de markt 

betreden, en dat de verspreiding ervan beïnvloed worden door externe invloeden en 

vervolgens door interne invloeden. De relatief korte levenscycli van films en de enorme 

hoeveelheid aan data over de verkopen van tickets in de bioscopen maakten deze markt 

zeer geschikt voor dit onderzoeksproject. Echter, na bestudering van de literatuur 

veranderde onze mening en blijkt dat deze markt zeer bijzonder is en sterk afwijkt van 

de klassieke markten (bijv. duurzame consumptiegoederen) waar onderzoek naar 
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innovatiediffusie gebruikelijk plaatsvindt. Het meest wezenlijke verschil tussen de 

filmindustrie en de klassieke markten van innovatiediffusie heeft betrekking op de 

levenscyclus van de producten. Zelden vertoont het verloop van de ticketverkopen van 

films de bekende S-curve, die gebruikelijk bij innovatiediffusies optreedt (Ainslie et al. 

2005; Jedidi et al. 1998; Sawhney and Eliashberg, 1996). Bij nieuwe duurzame 

consumptiegoederen zijn de initiële verkopen gering, aangezien ze door een beperkt 

aantal innovators worden gekocht. De adoptie van deze nieuwe producten wordt meestal 

gestimuleerd via externe invloeden (bijv. via reclames). Nadat een bepaald 

marktpenetratieniveau is bereikt (3 tot 15 procent), groeit de markt snel en worden 

potentiële kopers voornamelijk beïnvloed door interne invloeden (bijv. mond-tot-mond 

reclame) (Mahajan et al. 1990b). Bij films verlopen de verkopen niet op deze manier. 

Voor succesvolle films bestaat er niet zoiets als langzame initiële groei. Bij deze films is 

het gebruikelijk dat bij de filmopening de meeste tickets worden verkocht en dus de 

grootste omzet per week wordt behaald; in de weken neemt de ticketverkoop sterk af. 

Bovendien maakt de literatuur op het gebied van innovatiediffusie vaak een expliciet 

onderscheid tussen de timing en de werking van externe en interne invloeden (Mahajan 

et al. 1990b). Het is bijvoorbeeld gebruikelijk dat consumenten de mond-tot-mond 

reclame als waardevoller kenmerken en in sterkere mate meenemen in hun beslissing 

dan de commerciële reclameboodschappen van de aanbieder (Mahajan et al. 1995). 

Echter de overlap tussen externe en interne invloeden is substantieel en versterken 

elkaar in de filmindustrie, waardoor het onderscheid tussen de twee effecten moeilijk is 

te maken. De grootsopgezette mediacampagnes die voorafgaan aan de introductie van 

de film hebben één doel: het creëren van voldoende buzz. Een aanbeveling van één 

vriend voor een bepaalde film aan een andere vriend komen bijna altijd voor, nadat ze 

beiden al geconfronteerd zijn met de mediacampagne. In de regel is dit advies minder 

waardevol dan in andere markten en is het meer een uitnodiging om samen naar de film 

te gaan. Dit verschijnsel is waarschijnlijk te wijten aan een kenmerk van de huidige 

filmindustrie: vandaag de dag staat cinema voor entertainment. Het merendeel van de 

bezoekers ziet cinema als een entertainmentindustrie, en dit bepaalt het 

consumptiegedrag.   

In Hoofdstuk 5 wordt dit idee onderzocht en empirisch bevestigd. Op basis van 

de data voor de levenscycli voor films vinden we een verband tussen de uiteindelijke 
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ticketverkopen en de sterkte van de daling van de ticketverkopen in de tijd. Verrassend 

genoeg blijkt dat hoe sterker de daling is, hoe hoger het uiteindelijke bezoekersaantal en 

de uiteindelijke ticketverkopen zijn. We gebruiken ons agent based model om de 

levenscycli van de films te simuleren en vergelijken dit met de daadwerkelijke 

levenscycli. Het gevonden verband vinden we alleen wanneer de agents in ons model de 

reclameboodschappen tenminste even lang onthouden als de boodschappen over 

kwaliteit. Uit ons model blijkt dat het verrassende verband verklaard kan worden via het 

feit dat bezoekers ontvankelijker zijn voor de buzz van een film dan de werkelijke 

kwaliteit die zich openbaart nadat de film in de bioscopen is verschenen. In meer 

simpelere bewoordingen betekent dit dat reclame belangrijker is dan de kwaliteit. Dit 

kan verklaren waarom de huidige levenscycli van films zeer veel bezoekers aantrekken 

in het openingsweekend, waarna een sterke daling van het aantal bezoekers is waar te 

nemen in de opvolgende weken. Reclame is in staat om bezoekers te overtuigen om de 

film te bezoeken direct na de opening. Naast de bijna onvermijdelijke snellere daling 

van bezoeken, blijkt dat hoe groter de bezoekersaantallen in het openingsweekend, hoe 

groter de totale cumulatieve bezoekersaantallen zullen zijn. 

De vraag naar films wordt grotendeels bepaald door grote filmproducenten en -

distributeurs die in staat zijn om voldoende buzz te creëren voor hun films; dit zorgt 

uiteindelijk voor een zeer onevenwichtige verdeling van de marktaandelen. Slechts een 

beperkt aantal films slaagt erin om een zelfversterkende buzz (mond-tot-mond reclame) 

te creëren. Al samenvattend laat Hoofdstuk 5 zien hoe sociale invloeden een sterk effect 

kunnen hebben op de waargenomen ongelijkheden in de marktaandelen. Het hoofdstuk 

toont aan dat de sterke sociale invloeden die bezoekers op elkaar hebben een 

waarschijnlijke verklaring zijn voor de convergentie van de beslissingen van bezoekers 

om allen naar dezelfde succesfilms te gaan. De meeste bezoekers gaan naar de grote 

kassuccessen zoals Spider-Man, Harry Potter, Pirates of the Caribbean omdat andere 

consumenten ze al gezien hebben of omdat andere bezoekers er nog naar toe willen. In 

zulke markten blijft het productiebudget en de kwaliteit van de film van belang, maar 

het succes van de film wordt tevens bepaald door de krachtige werking van de buzz die 

ontstaat door het inzetten van grote reclamebudgetten. 

Een aantal marketingimplicaties volgt uit de bevindingen van dit proefschrift. 

Tegenwoordig maken marketingcampagnes veel gebruik van VIP’s. Bedrijven betalen 
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enorme sommen geld om hun merken en producten te koppelen aan VIP’s om zodoende 

de prestaties te verbeteren. Gezond verstand en dagelijkse ervaringen van managers die 

zich bezighouden met de lancering van nieuwe producten duiden erop dat het juiste 

gebruik van het imago van enkele VIP’s voor een zeer sterke zichtbaarheid van het 

product zorgt voor de doelgroep. Echter, verrassend genoeg, blijken deze campagnes 

niet altijd garant te staan voor het succes van de diffusie van het product. Enkele zijn ze 

zeer succesvol (bijv. bijna iedereen die het tennis volgt weet dat Nadal, de nummer twee 

van de wereld, kleren van Nike draagt), maar het kan ook voorkomen dat ze bijna niet 

worden opgemerkt (bijv. niet iedereen weet van welk merk kleren Roger Federer, de 

nummer één van de wereld, draagt). 

Modellen van scale-free netwerken maken het mogelijk om de structuur van de 

markt, waarin de VIP’s zich bevinden, in kaart te brengen. In een dergelijk netwerk 

worden VIP’s weergegeven door een node die met bijna iedereen contact heeft; niet-

VIP’s hebben daarentegen veel minder contacten. Deze modellen helpen marketeers om 

de diffusieprocessen beter te begrijpen en te sturen. Het feit dat producten in scale-free 

netwerken zich sneller verspreiden dan in andere netwerkstructuren zal de marketeer 

niet verbazen. Marketeers zijn zich bewust van dat nagenoeg alle amateurvoetballers 

Ronaldo kennen, and dat bijna alle Amerikaanse televisiekijkers Oprah Winfrey kennen. 

Het aanpassen van deze modellen aan marketingcontexten door het incorporeren van 

productkenmerken en consumenteneigenschappen kan zeer relevante informatie 

opleveren voor marketeers. Bijvoorbeeld: zorgen VIP’s voor een positieve sociale 

invloed die consumenten overtuigd om het product te kopen of zorgen ze slechts voor 

een betere naamsbekendheid van het product? Hoe waarschijnlijker of minder 

waarschijnlijk vindt de diffusie plaats wanneer consumenten in sterkere mate worden 

beïnvloed door het gedrag van de VIP’s en minder door vrienden? Hoe groot moet de 

zichtbaarheid van de VIP’s minimaal zijn om een significante stijging van de 

marktpenetratie te realiseren? 

In Hoofdstuk 2 analyseren we de rol die VIP’s spelen in netwerken van 

consumenten. De resultaten laten zien dat, ceteris paribus, VIP’s een sterk positief effect 

hebben op de uiteindelijke penetratie van nieuwe producten, maar dat de voornaamste 

kracht in de informerende rol ligt. Deze bevindingen wijzen erop dat VIP’s niet meer 

overtuigingskracht hebben dan ‘gewone’ consumenten, maar dat het positieve effect op 
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de diffusie te wijten is aan de sterke zichtbaarheid in het netwerk. Als zij eenmaal het 

nieuwe product kopen, dan weet bijna het gehele netwerk het. De implicaties voor 

marketeers zijn eenvoudig: reclame maken voor het nieuwe product door VIP’s lijkt 

noodzakelijk, maar niet voldoende om het tot een succes te maken. Als er VIP’s bestaan 

die de doelgroep aanspreken, dan is het zeer raadzaam om het product via hen te 

promoten. Deze campagnes garanderen een grote zichtbaarheid, zodat bijna iedereen 

snel bekend wordt met het product. Echter, zoals de praktijk al heeft aangetoond, niet 

alle VIP campagnes zorgen ervoor dat het nieuwe product een succes wordt.  

In Hoofdstuk 4 wordt – met als doel om een preciezere analyse te maken van 

de determinanten die de verspreiding van het product verklaren – de timing van de 

promotiestrategieën getest. We veronderstellen dat een optimale strategie ervoor zorgt 

dat de productverkopen snel groeien en tot een hoge marktpenetratie leiden. Voor 

witgoed, zoals wasmachines en koelkasten, speelt sociale invloed een minder 

belangrijke rol en vindt de sterke groei van het product pas laat plaats. Hier is het 

raadzaam om te wachten met het uitvoeren van marketingcampagnes totdat tenminste 

10 procent van de doelgroep het product heeft gekocht. Als bedrijven te vroeg grote 

marketingcampagnes uitvoeren, dan beperken ze de uiteindelijke penetratiegraad. 

Wanneer consumenten te vroeg een beslissing nemen – naar aanleiding van de 

informatie die ze van de leverancier krijgen – dan kunnen ze besluiten om het nieuwe 

product niet te kopen omdat veel andere consumenten het ook nog niet hebben gedaan. 

Er is dan sprake van een negatieve sociale invloed. Voor bruingoed, zoals TV’s en Cd-

spelers, speelt sociale invloed een sterkere rol. Hier zorgen te vroeg uitgevoerde 

marketingcampagnes er niet voor dat de uiteindelijke penetratie sterk beperkt wordt. 

Voor deze procten is het raadzaam om de reclamecampagnes vroeg in de 

productlevenscyclus te plannen, wanneer de penetratiegraad ongeveer 3 procent van de 

potentiële markt bedraagt. Op deze manier is het mogelijk om te anticiperen op de 

sterke groei van het product en een eventueel concurrentievoordeel. 

De praktische kennis die uit dit wetenschappelijk onderzoek naar voren komt 

wordt door grote filmproducenten en -distributeurs al in praktijk gebracht. De 

filmproducenten en -distributeurs hanteren bijna altijd dezelfde strategie: de wide 

release strategy. Deze strategie richt zich op het genereren van zoveel mogelijk buzz 

voordat de film in première gaat door veel reclame te maken en richt zich op het openen 
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in zoveel mogelijk bioscoopzalen. Slechts een klein percentage van de films, waarvan 

het merendeel met kleine budgetten tot stand is gekomen, gebruikt een platform 

strategy. Hier wordt de film geopend in een beperkt aantal bioscoopzalen, en dan als de 

reacties van het publiek positief zijn, kan de film meer bezoekers aantrekken en in meer 

zalen getoond worden door de positieve mond-tot-mond reclame. De vraag rijst waarom 

de grote filmstudio’s de wide release strategie verkiezen boven de platformstrategie? 

Het antwoord ligt in het feit dat het succes van films moeilijk te voorspellen is. De 

filmindustrie wordt sinds mensenheugenis gekenmerkt door grote onzekerheid en hoog 

risico. Het is moeilijk om de reactie van bezoekers te voorspellen nadat de filmpremière 

is geweest en hoe de kwaliteit zich openbaart aan het publiek. Filmproducenten 

proberen hun investeringen daarom snel terug te verdienen door hun productie- en 

openingsstrategie te standaardiseren. Ze proberen zoveel mogelijk consumenten te 

overtuigen om de film tijdens het openingsweekend te bezoeken. Zodoende worden ze 

minder afhankelijk van de mond-tot-mondreclame, die lastig te beheersen en te sturen 

is. Dit heeft zeer sterke gevolgen voor de industrie: de productie van films richt zich 

meer op het produceren van entertainment films, omdat deze gemakkelijker te 

beheersen en te standaardiseren zijn. Dit heeft tot gevolg dat films meer op elkaar gaan 

lijken. Elke week komen er twee of drie blockbusters uit die door hun grote 

marketingcampagnes voorafgaand aan de filmpremière de eerste plaatsen innemen bij 

de top 25 van de bestbezochte films. Na een week vallen ze direct terug in de lijst van 

de 25 bestbezochte films, en na een aantal weken (ongeveer 8 tot 12 weken) verdwijnen 

ze zelfs uit de lijst om ruimte te geven aan andere kaskrakers. Als gevolg hiervan dalen 

de bezoekersaantallen sterk tijdens de productlevenscycli van de meeste films, waardoor 

de kansen voor andere films, zoals independent movies, om extra bezoekers te trekken 

via mond-tot-mond reclame kleiner worden. 




